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Sprawozdanie 
Lubelskiej  Okręgowej  Rady  Izby  Architektów RP 

z działalności w okresie od 20 marca 2010 r. do 15 lutego 2011 r. 
 

 
1.  Rada i Prezydium Rady 

W trakcie okresu sprawozdawczego Rada pracowała w następującym składzie: 

Prezydium Rady:  
Przewodnicząca:    Maria Balawejder - Kantor 
Zastępca Przewodniczącego:  Czesław Kostykiewicz 
Zastępca Przewodniczącego:  Mirosław Hagemejer do dnia 8.07.2010 r.  

Paweł Mierzwa od dnia 12.08.2010 r.   
Sekretarz:     Bożena Szeliga 
Skarbnik :     Wojciech Herman 

Pozostali Członkowie Rady: Wojciech Błaszczak (od dnia 8.07.2010 r.) 
Janusz Gąsiorowski 
Wacław Kondzioła 
Andrzej Kozik 
Halina Landecka 
Paweł Mierzwa (jako członek Rady do 12.08.2010 r.) 

Po wyborze  Mirosława Hagemejera do pracy w KRIARP, na posiedzeniu  w dniu 12 sierpnia 
2010 r. LBORIARP wybrała Pawła Mierzwę na Zastępcę Przewodniczącego Rady. Zgodnie 
z uchwałą  LBORIARP nr 11/10 z dn. 8.07.2010 r. do Rady wszedł Wojciech Błaszczak. 
 
2.  Posiedzenia  Rady 

W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 13 protokołowanych posiedzeń Rady, w tym: 
11 posiedzeń w 2010 roku i 2 posiedzenia w 2011 roku. 
Posiedzenia odbywają się przeciętnie jeden raz w miesiącu, przeważnie w czwartki i mają 
charakter otwarty. W zależności od poruszanych tematów, są zapraszani i uczestniczą  
w nich przedstawiciele pozostałych statutowych organów LBOIARP. 
 
Tabela 1. Zestawienie obecności Członków LB Rady OIARP na posiedzeniach 

L.p. Członkowie LBO Rady 
IARP 

Funkcja 
w Radzie 

Obecność Brak 
obecności 

Liczba 
obecności do 

ilości posiedzeń 
łącznie 

1. Maria Balawejder - 
Kantor 

Przewodnicząca 12 1 12/13 

2. Mirosław Hagemejer Z-ca Przewodn. 4 1 4/5 

3. Czesław Kostykiewicz Z-ca Przewodn. 8 5 8/13 

4. Paweł Mierzwa Członek Rady/ 
Z-ca Przewodn. 

7 6 7/13 

5. Bożena Szeliga Sekretarz 11 2 11/13 

6. Wojciech Herman Skarbnik 11 2 11/13 

7. Wojciech Błaszczak Członek Rady 4 4 4/8 

8. Janusz Gąsiorowski Członek Rady 7 6 7/13 

9. Wacław Kondzioła Członek Rady 8 5 8/13 

10. Andrzej Kozik Członek Rady 11 2 11/13 

11. Halina Landecka Członek Rady 8 5 8/13 
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Tabela 2. Uchwały podjęte przez LBORIARP w okresie od 01.01.2010 r. do 15.02.2011 r.                                                                                 

L.p. Uchwały podjęte przez LBO Radę 
IARP w okresie 
od 01. 01. 2010 
do 15. 02. 2011 

W okresie 
od 01.01.2010 
do 20.03.2010 
(poprzednia 
kadencja) 

W okresie 
od 21.03.2010 
do 15.02.2011 

(bieżąca 
kadencja) 

Razem 

1. w sprawie wpisu na listę członków 
LBOIARP 

3 6 9 

2. w sprawie zawieszenia w prawach 
członka LBOIARP 

1 1 2 

3. w sprawie przywrócenia na  listę 
członków LBOIARP 

0 1 1 

4. w sprawie zwołania zjazdu 
sprawozdawczego 

1 1 2 

5. w sprawie ustalenia stawki dziennej 
diety za czas pełnienia czynności   
społecznych na rzecz Izby 
Architektów RP 

0 3 3 

6. w sprawie prowizorium budżetowego 0 1 1 

7. w sprawie ukonstytuowania się Rady 
LBOIARP 

0 1 1 

8. w sprawie wygaśnięcia mandatu 
M. Hagemejera i powołania 
W. Błaszczaka na Członka Rady 

0 1 1 

9. w sprawie  rekomendacji do prac nad 
opracowaniem KEZA 

0 1 1 

10. w sprawie przyznania srebrnej 
odznaki honorowej 

3 1 4 

11. w sprawie przeniesienia członkostwa 0 1 1 

Ogółem 8 18 26 

 
LBO Rada IARP w trakcie dyskusji nad priorytetami w działalności Rady uznała, że tak jak 
dotychczas, nadal aktualne pozostają następujące sprawy: 

1. Szkolenia dla członków LBOIARP.  

2. Wzmocnienie świadomości architektów – członków LBOIARP w zakresie przestrzegania 
prawa. 

3. Wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa przez urzędy. 

4. Współpraca LBO Rady IARP z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej  
(dot. uchybień przy wydawaniu pozwoleń na budowę). 

5. Wykonanie i prowadzenie nowej strony internetowej LBOIARP.  

6.  Współpraca LBORIARP z władzami terytorialnymi w zakresie poprawy postrzegania 
problemów związanych z jakością architektury i zwiększanie aktywności środowiska 
architektów w tym zakresie. 

7. Podjęcie działań dla integracji i zainteresowania środowiska architektów wspólnymi 
problemami, które mogłyby być przedmiotem działań LBOIARP. 

8. Wprowadzenie ułatwień w zakresie obsługi poprzez Internet – KRIARP wprowadziła 
oprogramowanie w zakresie możliwości samodzielnego generowania zaświadczeń przez 
członków Izby Architektów RP.  

 
W okresie od 21.03.2010 do 15.02.2011 LBORIARP podjęła działania w następujących 
sprawach: 
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1. Współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przy opracowaniu informacji 
o wydawanych pozwoleniach na budowę w starostwach województwa lubelskiego. 

2. Kontakty  z Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa mające poprawić 
wzajemne relacje obu Izb oraz wyjaśnić sprawy sporne wynikające z zakresu uprawnień 
do projektowania architektonicznego w ograniczonym zakresie – aktualnie jest 
przygotowywane spotkanie przedstawicieli Rad obu Izb poświęcone tej tematyce. 

3. Kontakty z przedstawicielami administracji oraz  politykami dla prezentowania problemów 
środowiska takich jak: 

 naruszenia prawa przy wydawaniu pozwoleń na budowę, 

 usprawnienie i ujednolicenie  procedur administracyjnych w obszarze działania Izby, 
ale również pomoc dla tych instytucji w obszarze kompetencji architektów np. oferta 
współpracy po klęsce powodzi czy zadeklarowanie współpracy z Prezydentem 
Krzysztofem Żukiem i Zarządem Miasta Lublin. 

4. Kontakty i współpraca na linii LBOIARP i Politechnika Lubelska – kierunek Architektura. 

5. Organizacja spotkań: IU i PIIB, Prezydent Miasta Lublin. 

6. Udział przedstawicieli Prezydium LBO Rady IARP w posiedzeniach KRIARP oraz 
informowanie Rady o poruszanych tam problemach. 

7. Budowa nowej strony internetowej oraz jej bieżące administrowanie i aktualizacja. 

8. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Krajową IARP – struktury organizacyjne, 
w jakich architekci wykonują swój zawód. 

9. Udział członków Rady w II Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjeździe IARP 
i w II Programowo-Budżetowym Krajowym Zjeździe IARP oraz złożenie przez nich relacji 
na forum Rady. 

10. Bieżące administrowanie i prowadzenie spraw członkowskich oraz archiwum LBOIARP. 

W okresie sprawozdawczym obowiązki poszczególnych Członków Rady były realizowane 
według pełnionych funkcji, a ponadto Rada wyznaczała osoby do wykonywania zadań 
wynikających z bieżących potrzeb. 
 
3.    Organizacja pracy biura LBOIARP 

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP dzieli siedzibę z oddziałem lubelskim 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Lublin ul. Grodzka 3. 

W Biurze LBOIARP zatrudnione są trzy osoby. 

 Pracą Biura kieruje Pani Elżbieta Bielecka (2/3 etatu) i realizuje ją kompleksowo w pełnej 
problematyce wynikającej z ustawowych, statutowych i regulaminowych działań IARP, 
pilotuje i załatwia sprawy merytoryczne ogólne i bieżące, administracyjne, przygotowuje 
materiał finansowy i współpracuje z firmą prowadzącą księgowość. 

 Pani Marzena Domaradzka (1/2 etatu) we współpracy z Panią Elżbietą Bielecką  zajmuje 
się sprawami administracyjnymi LBOIARP i jej organów statutowych.  

 Pani Magdalena Dybkowska (umowa-zlecenie) pełni funkcję Radcy Prawnego LBOIARP. 

Strona internetowa Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów została przygotowana przez 
grafika i informatyka na umowę-zlecenie, pod merytorycznym nadzorem członka naszej Izby 
Pani Agnieszki Kantor-Kołodyńskiej oraz jest przez nią administrowana i na bieżąco 
aktualizowana we współpracy z Panią Elżbietą Bielecką. 

Biuro jest czynne od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00.  

LBOIARP współpracuje z Biurem Doradztwa Podatkowego Zabłocka-Kwiecień, Zabłocka 
w zakresie prowadzenia księgowości. 
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4.  Wykonanie uchwał okręgowego zjazdu 

Na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w marcu 2010 r. zostały przyjęte 
następujące uchwały: 

1. W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

2. W sprawie uchwalenia budżetu LBOIARP 

3. W sprawie przyjęcia sprawozdań: Rady, OROZ, OKK, OSD, OKR 

4. W sprawie udzielenia absolutorium LBO Radzie IARP 

5. W sprawie liczby członków wybieranych do poszczególnych organów LBOIARP 

6. W sprawie wyboru : 

 Przewodniczącej Rady, Przewodniczącego OKK, Przewodniczącego OSD 

 Przewodniczącego OKR 

 OROZ i Z-cy OROZ,  

 Członków Rady, OKK, OSD, OKR 

 Delegatów na  zjazd krajowy 

Na ww. Zjeździe Okręgowym zgłoszono jeden wniosek do realizacji przez Radę LBOIA, 
dotyczący prac nad Kodeksem Etyki Zawodowej Architektów. Rada zgłosiła do KRIARP 
kandydaturę architekta Tomasza Stankiewicza (T. Stankiewicz wniósł wiele zastrzeżeń do 
zapisów KEZA), który zadeklarował gotowość współpracy przy dopracowywaniu KEZA. 
 
5.   Budżet Izby 

Budżet  LBOIARP został  omówiony w sprawozdaniu finansowym LBOIARP w oddzielnym 
opracowaniu przygotowanym przez Skarbnika w opaciu o materiały z księgowości i ramowy 
plan działalności na 2011 rok. 
 
6.   Wykonanie zadań zleconych przez KRIARP oraz jej uchwał 

LBOIARP  zgodnie z zaleceniami realizowała uchwały i zarządzenia KRIA RP. 

Terminowo przesyłano odpowiedzi na korespondencję oraz udzielano informacji. 

Przedstawiciele Rady LBOIA RPczynnie uczestniczyli w spotkaniach KRIA oraz 
w konwentach przewodniczących izb okręgowych: 

 Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca LBORIA i Czesław Kostkiewicz, 
Przewodniczący LBORIA poprzedniej kadencji, uczestniczyli w posiedzeniu KRIARP – 
15 kwietnia 2010 r., Warszawa 

 Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca Rady, Mirosław Hagemejer – Zastępca 
Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji i Bożena Szeliga – Sekretarz Rady, 
uczestniczyli w Konwencie Przewodniczących – 6 maja 2010 r., Sobków 

 Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca Rady uczestniczyła w posiedzeniu KR IARP 
poprzedzającym II Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd IARP – 10 czerwca 2010 r., 
Warszawa 

 Udział przedstawicieli LBOIA w IISprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjeździe 
Delegatów IARP: Mirosław Hagemejer i Władysław Sadurski – Delegaci LBOIARP, Maria 
Balawejder-Kantor – Przewodnicząca Rady, Andrzej Kasprzak – Przewodniczący 
KKRIARP, Barbara Szymczak – Członek KKKIARP – 11-12 czerwca 2010 r., Warszawa; 
II KS-WZIARP wybrał Mirosława Hagemejera na Członka KRIARP   

 Bożena Szeliga – Sekretarz LBORIARP, uczestniczyła w posiedzeniu KRIARP – 
8 października 2010 r., Warszawa 

 Udział przedstawicieli LBOIA w Krajowym Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów IARP: 
Mirosław Hagemejer (Członek KRIARP) i Władysław Sadurski – obaj jako Delegaci 
LBOIA RP – 27-28 listopada 2010 r., Warszawa 
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 Bożena Szeliga – Sekretarz LBORIARP, uczestniczyła w posiedzeniu KRIA RP – 
26 listopada 2010 r., Warszawa 

 Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca Rady, uczestniczyła w posiedzeniu KRIA RP 
poświęconemu omówieniu wniosków pozjazdowych i w spotkaniu opłatkowym KRIA RP 
z udziałem przewodniczących rad okręgowych – 8 grudnia 2010 r., Warszawa 

Zadania związane z rozliczeniami finansowymi na rzecz KRIARP oraz redystrybucją składek 
wykonywano na bieżąco.                 
 
7.   Reprezentacja samorządu przed organami administracji rządowej i samorządowej 

W ramach reprezentacji samorządu utrzymywane były kontakty z władzami wojewódzkimi 
i samorządowymi: 

 Bożena Szeliga – Sekretarz LBORIA RP, uczestniczyła w Spotkaniu z Wojewodą 
Lubelskim – Genowefą Tokarską w sprawie szacowania strat powstałych w wyniku 
powodzi, dla ustalenia wysokości należnego odszkodowania i udzielenia 
poszkodowanym pomocy ze środków publicznych – 8 lipca 2010 r.; LBOIA zaoferowała 
niżej wymieniony zakres współpracy polegający na udziale architektów w: 
a) działaniach remontowych, 

b) ustalaniu zasad zagospodarowania terenów zalewowych, 

c) opracowaniu wymagań dla zabudowy na terenach zalewowych ze zwróceniem uwagi 

na potrzebę opracowania wytycznych w tym zakresie, 

d) działaniach mających na celu likwidację dotychczasowych błędnych rozwiązań, 

e) ramach gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych 

f) pomocy doradczej, 

g) organizacji konkursów na opracowania architektoniczne i urbanistyczne w związku 

z nową urbanizacją zalanych terenów, 

h) gremiach opiniotwórczych dotyczących budowania na terenach zalewowych. 

 Spotkanie przedstawicieli LBORIA z przedstawicielami Okręgowych Izb: Urbanistów 
i Inżynierów Budownictwa oraz  SARP i TUP w siedzibie przy ul. Grodzkiej 3, 
22 października 2010 r. 

 Spotkanie robocze, którego celem było przygotowanie do konferencji na temat „Klęski 
żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo”, współorganizowanej przez 
KRIARP wraz z IU i PIIB – LBOIA reprezentował Janusz Gąsiorowski – członek Rady, 
22 września 2010 r. w Warszawie 

 Konferencja „Klęski żywiołowe a urbanistyka, architektura i budownictwo” zorganizowana 
pod kierunkiem IARP z udziałem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Urbanistów 
- 11-12 października 2010 r.   

      W konferencji brali udział członkowie ww. Izb, a przewodniczył Wojciech Gęsiak – Prezes 
KIARP. Wykład na temat hydrologii w skali całego kraju wygłosił dr inż. Piotr Kowalczak. 
Ponadto na konferencji wygłoszono 8 referatów, w tym 5 z nich było przygotowanych 
przez członków IARP. 
LBOIA reprezentował Janusz Gąsiorowski – członek Rady, który wygłosił referat: „Wilków 
– Janowiec, diagnoza zagrożeń”. 

 Spotkanie Przedstawicieli LBORIA oraz SARP z Krzysztofem Żukiem – Prezydentem 
Miasta Lublin. W spotkaniu ze strony LBOIA i Kolegium Sędziów Konkursowych SARP 
uczestniczyli: Maria Balawejder-Kantor – Przewodnicząca LBORIA, Paweł Mierzwa – 
Zastępca Przewodniczącego LBORIA, Jerzy Korszeń i Jadwiga Jamiołkowska – 
członkowie LBOIA. 
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8.   Prowadzenie  list  członkowskich 
 
    Tabela 3.  Zestawienie liczbowe Członków LBOIARP 

 
L.p. 

 
Rodzaj członkostwa 

Liczba Członków 
LBOIA RP  

na dzień 31.12.2010 r. 

Liczba Członków 
LBOIA RP 

na dzień 15.02.2011 r. 

1. Ogółem 
w tym: 

182 192 

2. Członkowie czynni 174 184 

3. Członkowie zawieszeni 8 8 

 
 
 

 
Zmiana liczby członków LBOIA RP 

w okresie 
od 01.01.2010 
do 20.03.2010 

w okresie 
od 21.03.2010 
do 15.02.2011 

4. Przyjęci w poczet członków LBOIA 3 6 

5. Członkowie przywróceni w pełni 
praw członka – na własną prośbę  

0 1 

6. Członkowie zawieszeni na własną 
prośbę 

1 1 

7. Członkowie przeniesieni z innej 
OIARP 

0 1 

8. Członkowie przywróceni w pełni 
praw członka po odbyciu 
zawieszenia z powodu orzeczenia 
sądu 

0 1 

 
 
9.   Postępowanie wobec członków  LBOIARP 

W okresie sprawozdawczym na wniosek Rady nie wszczęto żadnego postępowania 
dyscyplinarnego. 
 
10.   Rejestr ukaranych 

LBORIA prowadzi rejestr ukaranych architektów – członków LBOIA. W dniu 15.02.2010 r. 
figurowało w nim 9 wpisów  dotyczących ukarania karą dyscyplinarną. 
 
11.   Informacja 

LBOIARP posiada stronę internetową systematycznie aktualizowaną. 

Izba kontaktuje się z członkami LBOIARP listownie, telefonicznie oraz poprzez pocztę 
internetową. 

Od 2010 r. Internet służy również do indywidualnego generowania zaświadczeń 
o członkostwie w Izbie Architektów. 
 
12.   Bliższe mówienie działań LBORIA 

W okresie sprawozdawczym od 20 marca 2010 r. do 15 lutego 2011 r. Rada przeprowadziła 
działania, które omawiamy z podziałem na kwartały. 
 
12.1. Działania LBORIA w okresie od 20.03.2010 r. do 30.06.2010 r.  

1. Podjęcie decyzji dotyczącej kontynuacji działań w zakresie zbierania informacji ze 
starostw i urzędów miast o wydanych decyzjach w sprawie udzialenia pozwolenia na 
budowę – pod kątem wydania tych decyzji na podstawie projektów wykonanych przez 
osoby posiadające ograniczone uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej tam, gdzie występuje pewność lub przypuszczenie, że powinna je 
wykonać osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń.   
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2. Podjęcie decyzji o przeciwdziałaniu wobec architektów autoryzujących dużą ilość 
projektów, co może wskazywać na „firmowanie” projektów, których nie są autorami 
w całym procesie ich tworzenia. 

3. Zatwierdzenie listy architektów rekomendowanych do prac w komisjach urbanistyczno- 
architektonicznych; lista znajduje się na stronie internetowej LBOIARP. 

4. Opracowanie przez członków Rady wykazów pozwoleń na budowę wydanych w 2008 r. 
pod kątem przekroczenia uprawnień – patrz. pkt 1. 

5. Zapoznanie członków Rady z kierunkami działań na nową kadencję KRIA RP, 
dyskutowanymi podczas Konwentu Przewodniczących w Sobkowie (6 maja 2010 r.) – 
relacja uczestników Konwentu: M. Balawejder-Kantor, M. Hagemejera i B. Szeligi. 
Poruszana problematyka to: konieczność ustawicznego kształcenia architektów, ochrona 
zawodu architekta, legislacja i przepływ informacji w ramach struktur Izby. 

6. Na posiedzeniu Rady dyskutowano o dofinansowaniu wydania książki o architekcie 
Czesławie Doria-Dernałowiczu. Monografię przygotowuje p. Halina Danczowska, autorka 
monografii o arch. Tadeuszu Witkowskim. Uznano, że LBOIA powinna uczestniczyć 
w przygotowywaniu serii wydawniczej o życiu i twórczości architektów. 

7. Podjęte uchwały: 

 w sprawie przywrócenia w prawach członka – 1 uchwała, 

 w sprawie ustalenia stawki diety dziennej – 1 uchwała. 

8. Sprawy bieżące. 
 

12.2. Działania LBORIA w okresie od 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r. 

1. Przygotowanie odpowiedzi na pismo Sławomira Żaka – Prezesa KIA RP w związku 
z sytuacją powodziową oraz zaoferowanie pomocy Wojewodzie Lubelskiej i współpracy 
Izby z władzami samorządowymi w związku z tą sprawą. 

2. Dyskusja i omówienie spraw związanych z II Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym 
Zjazdem IARP; Mirosław Hagemejer potwierdził zamiar kandydowania do Krajowej Rady 
IARP, w której chciałby – jeśli zostanie wybrany do składu Rady – wprowadzić zmiany 
w organizacji IA, a także zająć się sprawą szkoleń i podnoszenia kwalifikacji przez 
architektów. 

3. Omówienie prac nad nową strukturą i szatą graficzną strony Internetowej LBOIARP. 

4. Rozpatrzenie konieczności zakupu drukarki laserowej dla potrzeb biura LBOIARP. 

5. Relacja M. Balawejder-Kantor z uroczystości wręczenia nagród „Laur Konserwatorski” za 
wyróżniające realizacje konserwatorskie. Patronat nad konkursem sprawują Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Lubelski a nagrody przyznaje komisja 
pod kierunkiem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr inż. architekt 
Halina Landecka - Członka LBORIARP. 

6. II Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd IARP (11-12 czerwca 2010 r. w Warszawie) 
– relacje uczestników: M. Balawejder-Kantor, M. Hagemejera i W. Sadurskiego. 

7. Uzupełnienie składu osobowego Rady LBOIARP  w wyniku rezygnacji Mirosława 
Hagemejera wybranego na II Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjeździe IARP do 
pracy w KRIARP. Powołanie Wojciecha Błaszczaka na członka Rady – zgodnie z 
kolejnością wg liczby głosów uzyskanych w wyborach do LBORIARP na 
II Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym  Zjeździe w marcu 2010 r. 

8. Ankieta dotycząca form działalności architektów służąca zobrazowaniu struktury form 
organizacyjnych w jakich architekci świadczą usługi w zakresie projektowania 
architektonicznego – ankieta przygotowana przez M. Hagemejera. 

9. Relacja B. Szeligi ze Spotkania z Wojewodą Lubelskim – Genowefą Tokarską w sprawie 
szacowania strat powstałych w wyniku powodzi dla ustalenia wysokości należnego 
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odszkodowania i udzielenia poszkodowanym pomocy ze środków publicznych (8 lipca 
2010 r.). 

10. Opracowanie i przedstawienie wstępnych wniosków o wydanych pozwoleniach na 
budowę. W skali województwa lubelskiego średnio 20% decyzji wydano na podstawie 
projektów członków Izby Architektów. Zwrócono uwagę na problem autoryzowania dużej 
ilości projektów przez niektórych architektów, co może wskazywać na „firmowanie” 
projektów, których nie są autorami w całym procesie ich tworzenia.  

11. Dyskusja i przygotowanie odpowiedzi na pismo Burmistrza Kazimierza Dolnego 
w sprawie udziału w przygotowaniu listy dóbr kultury współczesnej z zakresu architektury 
na terenie Kazimierza Dolnego.  

12. Dyskusja nad udziałem Marii Balawejder-Kantor jako przewodniczącej LBORIA RP, 
członka Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, wydelegowanej przez KSK do pracy 
w sądzie konkursowym „Budowa Roku Złota Kielnia 2009 w woj. lubelskim”, 
organizowanym przez PZiTB oddział Lublin. Członkowie Rady stwierdzili, że udział 
Przewodniczącej LBORIARP w tym sądzie konkursowym nie pozostaje w konflikcie 
z pełnioną przez nią funkcją w IARP. 

13. Podjęte uchwały: 

 w sprawie wpisu na listę członków – 3 uchwały, 

 w sprawie wygaśnięcia mandatu Mirosława Hagemejera i powołania Wojciecha 
Błaszczaka – 1 uchwała, 

 w sprawie ukonstytuowania się Rady – 1 uchwała. 

14. Sprawy bieżące. 
 
12.3. Działania LBORIA w okresie od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. 

1. Spotkanie Rady z Robertem Boczkiem – Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – 
dyskusja w sprawie toczących się postępowań. 

2. Przygotowanie wniosku do Wojewody Lubelskiego w sprawie udzielanych przez 
starostwa informacji o wydanych pozwoleniach na budowę (rodzaj obiektu, powierzchnia, 
kubatura, autor projektu architektonicznego). 

3. Andrzej Kozik – Członek LBORIARP przedstawił propozycję szkoleń z zakresu umów 
o prace projektowe z akcentem na sprawy istotne dla architektów. 

4. Relacja B. Szeligi z posiedzenia KRIARP (8 października 2010 r.) 

5. Akceptacja wniosku do Wojewody Lubelskiego w sprawie decyzji wydanych 
z naruszeniem prawa – dotyczy pozwoleń na budowę za 2008 r. 

6. Relacja Janusza Gąsiorowskiego – członka LBORIARP  z konferencji „Klęski żywiołowe 
a urbanistyka, architektura i budownictwo” (11-12 października 2010 r.) 

7. Przygotowanie i przesłanie do KRIARP  informacji dotyczącej edukacji architektonicznej 
na terenie województwa lubelskiego w celu monitorowania oraz opracowania przez KRIA 
programu współpracy z uczelniami prowadzącymi edukację architektoniczną.  

8. Rekomendowanie Andrzeja Kozika – Członka LBORIA do pracy w Radzie Legislacyjnej 
działającej przy KRIA. 

9. Relacja W. Sadurskiego i M. Hagemejera (Delegaci LBOIA RP) z II Programowo-
Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP (27-28 listopada 2010 r.) 

10. Wystosowanie do Wojewody Lubelskiego pisma z zapytaniem o decyzje GUNB podjęte 
po rozpatrzeniu odwołań od kilku decyzji Wojewody Lubelskiego o stwierdzeniu 
nieważności pozwoleń na budowę . 

11. Dyskusja na temat konkursu na koncepcję Rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie 
w związku z pismem architekta Jacka Cieplińskiego – uczestnika konkursu 
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i wystosowanie do Prezydenta Miasta Lublin pisma z prośbą o zwrócenie uwagi na 
nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury konkursowej. 

12. Nadzwyczajne posiedzenie Rady LBOIA RP (22.11.2010 r.) po rozstrzygnięciu konkursu 
na opracowanie projektu Rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie, w związku ze 
sprawą jak wyżej i otrzymaną odpowiedzią na pismo LBORIARP w tej sprawie do 
Prezydenta M. Lublin, w której Prezydent nie ustosunkowuje się do wskazanych 
nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury konkursowej – Rada podjęła decyzję 
o skierowaniu wniosku do prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli doraźnej z uwagi na 
wymienione we wniosku nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury konkursowej. 

13. Podjęte uchwały : 

 w sprawie zawieszenia w prawach członka – 1 uchwała, 

 w sprawie ustalenia stawki diety dziennej – 1 uchwała, 

 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego – 1 uchwała. 

14. Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2011 r. 

15. Relacja M. Balawejder-Kantor z posiedzenia KRIA w dniu 08.12.2010 r. 

16. Spotkanie opłatkowe organizowane wspólnie dla członków LBOIA RP i SARP w siedzibie 
przy ul. Grodzkiej 3 w dniu 16 grudnia 2010 r. 

17. Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń architektom, którzy zdali egzamin przed Okręgową 
Komicją Kwalifikacyjną IARP w Lublinie w sesji zimowej. 

18. Sprawy bieżące. 

 
12.4. Działania LBORIA w okresie od 01.01.2011 r. do 15.02.2011 r.   

1. Przygotowanie VII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu LBOIA RP ustalonego na 
dzień 19 marca 2011 r. – sprawy organizacyjne i formalne wynikające z obowiązujących 
przepisów prawnych. 

2. Rozmowy i ustalenia ze sponsorami Zjazdu – M. Balawejder-Kantor. 

3. Powołanie Kapituły Odznaki Honorowej IARP I stopnia. 

4. Przyznanie Odznaki Honorowej I stopnia członkom LBOIARP, aktywnym w działaniach 
LBOIARP – na wniosek Kapituły Odznaki Honorowej IARP I stopnia. 

5. Ustalenia Rady 10.02.2011 
Przyjęcie strategii działań LBOIARP w związku ze stanowiskiem Wojewody Lubelskiej 
w sprawie decyzji dot. pozwoleń na budowę z 2008 r. na terenie Województwa 
Lubelskiego, które wg LBOIARP budzą zastrzeżenia w zakresie poprawności ich wydania 
ze względu na autorów części architektonicznej projektu budowlanego (stanowiący 
załącznik do wniosku o wydanie decyzji), nie mających stosownych uprawnień 
budowlanych. LBOIARP przygotuje materiały z poszczególnych Starostw Powiatowych 
potwierdzające przypuszczenie o rażącym naruszeniu prawa w tym zakresie i prześle je 
ponownie do rozpatrzenia przez urzędy celem stwierdzenia nieważności wydanych 
decyzji.  

6. Podjęte uchwały: 

 w sprawie wpisu na listę członków LBOIARP – 3 uchwały, 

 w sprawie przeniesienia członkostwa do LBOIARP – 1 uchwała, 

 w sprawie ustalenia stawki diety dziennej – 1 uchwała, 

 w sprawie zwołania  zjazdu – 1 uchwała, 

 w sprawie rekomendacji Tomasza Stankiewicza do udziału w pracach nad zmianami 
KEZA – 1 uchwała, 

 w sprawie przyznania odznaki honorowej I stopnia – 1 uchwała. 

7. Sprawy bieżące. 
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Podsumowanie 

W podsumowaniu działalności po pierwszym roku pracy w bieżącej kadencji należy 
podkreślić, że za priorytetowe działanie Rada uważa: 

 angażowanie się w sprawy związane z przestrzeganiem przez urzędy obowiązujacego 
prawa w zakresie wymagania uprawnień do projektowania w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń, co ma oczywisty związek z poszerzeniem rynku pracy 
dla architektów legitymujących się takimi uprawnieniami i należących do IARP; 

 ustawiczne szkolenie architektów – członków IARP, organizowanie szkoleń ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na tematy zgłaszane przez nasze środowisko 
zawodowe jako najważniejsze; 

 współpracę z władzami terytorialnymi dla podnoszenia jakości architektury i budowania 
prestiżu zawodu architekta jako zawodu zaufania publicznego; 

 podnoszenie świadomości architektów – członków IARP w zakresie przestrzegania etyki 
zawodu architekta w odniesieniu do odpowiedzialności wobec standardów opracowań 
projektowych i jakości architektury oraz dbałości o dobre imię środowiska zawodowego 
i dobrze pojętego interesu inwestorów.    

 

Sprawozdanie przygotowały: 

 Bożena Szeliga             Maria Balawejder-Kantor 

    Sekretarz LBORIARP           Przewodnicząca LBORIARP 

 

 

Lublin, 16 lutego 2011 r. 


